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Årskrönika

Om föreningen och syftet
med verksamheten

Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är föreningen
för dem som arbetar professionellt med informationshantering
och informationsförsörjning. Medlemmarna är informationsspecialister, bibliotekarier, omvärldsanalytiker, webbredaktörer,
informationsarkitekter, informationsproducenter och informationsleverantörer inom olika branscher och verksamheter.
Syftet med verksamheten är att ge medlemmarna möjligheter
och verktyg för att utvecklas i sin yrkesroll och därmed bidra till
en professionell informationsförsörjning och informationshantering i det företag eller organisation inom vilken de verkar.

Medlemmarna

Den sista december hade SFIS 1018 medlemmar. Under året
minskade medlemsantalet med 63 personer, mycket på grund
av pensionsavgångar. Medelåldern är hög inom såväl yrkes- som
medlemskåren. Medlemmarna fördelar sig på organisationstyp
enligt följande
Folkbibliotek
7%
Företag
31 %
Universitet,
högskolor
36 %
Myndigheter,
organisationer
26 %

Medlemmarna fördelar sig på de fem lokalavdelningarna enligt
följande
Syd
17 %

Stockholm
48 %

Väst
16 %
Mellan
10 %



Norr
9%

Finansiering av
verksamheten

De tre huvudintäkterna som finansierar SFIS verksamhet är
medlemsavgifter, anslaget och täckningsbidrag från SFIS Service
AB, främst från kurser och konferenser. Fördelningen på de tre
huvudintäkterna kurser och konferenser, anslaget och medlemsavgifter är sålunda

Medlemsavgifter
24 %

Kurser och
konferenser
44 %

Anslag
32 %

Aktiva i verksamheten

SFIS har två personer anställda på sitt kansli som fr o m 11 augusti har gått från 100% till 75% vardera. Dessutom är föreningens ordförande arvoderad till 20%. Ett 60-tal personer arbetar
helt ideellt i styrelser på centrala och lokala planet, nämnder och
konferenskommittéer.

Verksamhetsområden

SFIS verksamhet omfattar tre huvudområden:
• Kompetensutveckling - ge medlemmarna möjlighet till kompetensutveckling inom aktuella områden till rimlig kostnad.
• Omvärldsbevakning - ge medlemmarna möjligheter att hålla
sig à jour med de senaste nyheterna och rönen inom informationsindustri, informationsresurser, IT, aktuell forskning och
best practice.
• Nätverkande - ge medlemmarna tillgång till ett kollegialt nätverk, rikstäckande och lokalt, för erfarenhetsutbyte och även
för studerande att komma i kontakt med yrkesverksamma.
Område – Kompetensutveckling
Under året har SFIS anordnat 8 kurser / seminarier i central regi
med totalt 221 deltagare.
• CyberTools - Tillgänglig och användbar? 15 december, Stockholm
• Hur fångar du läsaren på andra sidan skärmen? 1 december,
Stockholm
• Business Intelligence for a Global Economy: Using the Internet to Conduct Business Research 24 oktober, Stockholm
• CyberTools om Web 2.0 och Bibliotek 2.0 — Släpp användarna loss! 2 juni, Stockholm-Kista


• Seminarium: Bibliotekarie utan bibliotek? Virtuell vision. 27
april, Stockholm
• Information literacy in the workplace. 7 april, Stockholm
• Workshop: Informationssäkerhet  Social engineering & Phishing. 6 mars, Stockholm
• Introducing Topic Maps: The GPS of Information. 3 februari,
Göteborg
Område – Omvärldsbevakning
• Tidskriften InfoTrend har utkommit med 4 nummer enligt utgivningsplanen och det elektroniska nyhetsbrevet Online- och
webbnyheter med 3 nummer. Online- och webbnyheter bytte
under hösten namn till InfoBrief och fick en ny redaktör.
• Årets inspirationsdag i samband med årsmötet den 31maj
hade tema ”Framtiden: Informations- och robotteknik – vad
väntar runt hörnet?” Dagen samlade 34 deltagare.
• I samband med Bok & Bibliotek hölls ett seminarium “Nya
nyhetsvanor på nätet. Producenter och konsumenter”. Ca 100
personer kom och lyssnade på Annika Bergström, forskare och
lärare på journalisthögskolan i Göteborg och Niklas Jonason,
VD för Citygate.
• Höstkonferensen, som ägde rum 20-21 november på Campus
Helsingborg, hade titeln “Att skapa framtidens informationssamhälle - reflektion och motivation vid Öresunds pärla”.
Konferensen lockade drygt 160 deltagare. Ur programmet:
• Värdeskapande intelligens. Utvärderingsmetoder för omvärldsbevakning. Magnus Hoppe, doktorand, Åbo Akademi
• Vad vill egentligen den Nya människan? Ulrika Knutson, Kulturjournalist
• Bibliotek 2.0 - dubbelriktat informationsflöde. Eva Norling och
Peter Giger, bibliotekarier, Blekinge Tekniska Högskola
• Google Scholar och Scopus – realistiska alternativ till Web of Science? Lars Iselid, bibliotekarie, Umeå Universitetsbibliotek
• Rätt information vid rätt tidpunkt till rätt person – målet för all
informationshantering! Makram Bichara, Autonomy
• Att hantera besvärliga personer. Jessica Johannesson, Beteendevetare
• Motivasjonens betydning for Kommunikasjon og Resultate. Marit
Imeland Gjesme, International Human Director, Nycomed
• På nya uppdrag. Charlotte Håkansson, Business Intelligence
Manager, Nycomed
• Kommunikativa trender. Jesper Falkheimer, assistant professor Media & Communications Studies and Public Relations,
Campus Helsingborg
• Kunskapsekvation. Mikael Anderson, Utvecklingschef på Nationellt centrum för flexibelt lärande
• Konsten att berätta en historia. Peter Sylwan, vetenskapsjournalist och professor vid Institute of Communication, Campus
Helsingborg



• Evaluation of browsing behaviour and automated subject classification: examples from KnowLib. Koraljka Golub, Institutionen
för informationsteknologi, Lunds Universitet
Område – Nätverkande
Nätverkande sker i samband med kurser och konferenser men
också på de 4-8 träffarna årligen som ordnas av vardera SFIS fem
lokalavdelningar. En hel del av medlemmarna är ensamma i sin
yrkesroll på sin arbetsplats. För dem är möjligheter att nätverka
extra viktigt.
Ett återkommande inslag är Lokalavdelning Västs “mingel” i
en speciell lokal i samband med Bok & Bibliotek. Lokalen besöktes av ca 70 personer som kom för att mingla och nätverka.
Speciella aktiviteter har riktats mot studerande vid utbildningar i Biblioteks- och Informationsvetenskap, Informationsförvaltning, IT-miljöer, Informatik, Informationsteknik/teknologi och
liknande. Vid konferenserna erbjuds studerande totalt 25 friplatser och vid varje kurs 2 friplatser.

Övrig verksamhet

70-årsjubiléet
Föreningen firade under 2006 sitt 70-årsjubileum på lokalavdelningarnas årsmöten och på höstkonferensen. Den finska systerföreningen Tietoasiantuntijat, representerad av Pirjo Kainu och
Veli-Pekka Hyttinen, uppvaktade med en vas formgiven av Alvar
Aalto 1936!
Remisser mm
Föreningen har svarat på remissen av ”Study on the economic
and technical evolution of the scientific publication markets in
Europe” där vi lyfte fram situationen för företag och organisationer när det gäller tillgången till omvärldsinformation i och med
den nya upphovsrättslagstiftningen.
I samband med beslut att erbjuda InfoTrend med öppen åtkomst efter ett halvår undertecknade föreningen “Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities”.
Mentorsprogrammet
Under året tog styrelsen beslut att göra mentorskapsprogrammet,
som tidigare varit en försöksverksamhet, till en permanent verksamhet. Samordnare för programmet utsågs.
Samarbete och internationella kontakter
Samarrangemang med DIK i seminariet ”Maggropskänslor och
sunt förnuft. Yrkesetik för bibliotekarier och informationsspecialister” i september.
Föreningen är medlemmar i IFLA (International Federation
of Library Associations and Institutions)



13:e Nord I&D
Arbetet fortskrider med att arrangera 13.e Nordiska Information
& Dokumentation-konferensen med temat ”The human side of
IT”. The Nordic Advisory Committee med representanter från
alla de nordiska länderna, hade ett möte i september.
SFIS hemsida
SFIS hemsida erbjuder InfoTrend och InfoBrief i elektronisk
form, medlemsmatrikel, möjlighet att anmäla sig till kurser, konferenser och andra aktiviteter såväl som information om föreningen. Ett intensivt arbete pågick för att få den nya portalen på
plats och det resulterade i lansering i januari 2007.
Styrelse och nämnder
Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden.
I&K nämnden har haft 5 och Utbildningsnämnden 8 protokollförda sammanträden.

Sammansättningen i
nämnder, intressegrupper
och lokalavdelningars
styrelse samt föreningens
representation i
organisationer mm

Nämnden för Information och Konferens (I&K)
Louise Jerkland (ordf. och webbredaktör), Lars Iselid, Katarina
Jandér, Elinor Magnusson, Kristina Smedeby, Peder Söderlind.
Utbildningsnämnden
Åsa Jenslin (ordf. och webbredaktör), Ylva Fernvall, Johanna
Nilsson, Erik Stattin, Helena Vallo. Adjungerad: Marita Andersson (sekr.).
Industrins referensgrupp för informationsservice (IRIS)
Margareta Nelke (ordf.), Berit Ekström, Svante Färnbo, Inga George, Ros-Mari Kristiansson, Calle Gade Lauritzen, Elinor Magnusson, Henning P. Nielsen, Gunilla Ripvall, Ann-Britt Sedig.
Knowledge management
Gunnel Stjernvall (ordf. och smk). Ca 30 medlemmar har under
2006 verkat inom gruppen.
Livsmedelsgruppen
Barbro Stanley (ordf. och smk). Följande företag ingår i Livsmedelsgruppen: Tetra Pak, SIK, AarhusKarlshamn Sweden AB, Arla
Foods I & M, Örebro Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet.
Skogsindustrigruppen
Camilla Burman (ordf. och smk) Representanter från följande
företag och institut ingår i Skogsindustrigruppen:
AssiDomän, Karlstad universitet, Korsnäs, Mitthögskolan,
MoDo, Packforsk, SCA, STFI Skogsindustrins Tekniska Forskningsinstitut, Stora Enso, SÖDRA, Trätek, Ytkemiska Institutet.



Lokalavdelningen i Mellansverige
(fr o m årsmötet 2006-03-23)
Pernilla Andersson (ordf.), Kajsa Gustafsson Åman (sekr.), Patrik
Hedefalk (kassör), Isolina Ek, Bo Jernberg (webbredaktör), Thomas Trakell, Mats Berggren (suppleant).
Lokalavdelningen i Norrland
(fr o m årsmötet 2006-03-23)
Helen Hed (ordf.), Lena Björkman (sekr. och webbredaktör),
Lena Hansson (kassör), Helena Grahn, Lars Iselid, Ylva Sköld,
Gabriel Runeby (adjungerad).
Lokalavdelningen i Stockholm
(fr o m årsmötet 2006-03-14)
Sara Laurentz (ordf.), Anders Söderbäck (vice ordf.), Anders
Mårtenson (kassör), Linda Cederberg, Christina Svala (webbredaktör), Linda Björkvall Köling (webbredaktör) Sara Landerdahl
(sekr.).
Lokalavdelningen i Sydsverige
(fr o m årsmötet 2006-03-15)
Charlotte Håkansson (ordf.), Pia Bagge (vice ordf.), Alexandra Forsberg (sekr.), Åsa Forsberg (kassör), Anders Johansson
(webbredaktör), Katarina Jandér (webbredaktör), Hanna Voog
(medlemsrekrytering- och kampanjansvarig) (fyllnadsval 200611-20), Hanna Andersson (t o m 2006-11-19), Catharina Isberg
(adjungerad).
Lokalavdelningen i Västra Sverige
(fr o m årsmötet 2006-02-27)
Britt Bergh (ordf.), Ann-Christin Karlén Gramming (vice ordf.
och webbredaktör), Eva Ekman (sekr.), Ingela Åberg (kassör),
Maria Svenningsson (t o m 2006-05-16), Linnea Sjögren (fyllnadsval 2006-05-17), Erica Wedin, Sofia Calmborg Täreby.
InfoTrend – nordisk tidskrift för informationsspecialister
Ansvarig utgivare: Jakob Harnesk t o m nr 2; Margareta Nelke fr
o m nr 3.
Redaktör: Lena Löfgren Bjerner
Online och Webbnyheter / InfoBrief
Redaktör: Lars Klasén t o m nr 3. Jakob Harnesk tillträdde under
hösten.
Samordnare för mentorsprogrammet
Gunhild Seebass och Kristin Johansson



Representant i samrådsgruppen för ansvarsbibliotek inom
medicin
Maj-Lene Hedenborg
Sammankallande i organisationskommittén för 13:e Nord I&D
Gunilla Lilie Bauer
IFLA (International Federation of Library Associations and
Institutions)
Kontaktperson: Margareta Brundin

Styrelse, revisorer och
valberedning valda vid
årsmötet den 26 maj

Styrelse
Margareta Nelke (ordf.)
Eva Arndt Kling (vice ordf.)
Kajsa Gustafsson Åman
Lars-Håkan Herbertsson
Catharina Isberg
Peter Lindgren
Gabriel Runeby
Kristina Smedeby
Peder Söderlind
Adjungerade
Åsa Jenslin (ordf. i Utbildningsnämnden)
Louise Jerkland (ordf. i nämnden för I&K)
Katarina Wahl (sekr.)
Revisorer
Ordinarie
Lena Gimle (aukt. revisor)
Rolf-Allan Norrmosse
Suppleanter
Lars Jinghamre (aukt. revisor)
Christina Brodd
Valberedning
Ordinarie
Mellansverige: Ingrid Gårlin (smk)
Norrland: Björn Svahn
Stockholm: Gunnel Stjernvall
Sydsverige: Linda Sohlberg
Västra Sverige: Annelie Janred
Suppleanter
Mellansverige: Birgitta Sandstedt
Norrland: Björn Krikortz
Stockholm: Marja Haapalainen
Sydsverige: Pia Bagge
Västra Sverige: Agneta Wahlberg



Kansli
Marita Andersson
Katarina Wahl (kansliansvarig, styrelsens sekreterare)
Kontaktuppgifter
Svensk förening för informationsspecialister
Box 55580
102 04 Stockholm
Besöksadress: Grev Turegatan 14
Telefon 08-678 23 20
Telefax: 08-678 23 01
kansliet@sfis.nu
www.sfis.nu

Organisation 2006
Årsmöte

Valberedning

Styrelse

InfoTrend

Nämnder

Kansli

Intressegrupper

•	Nämnden för Information och
	Konferens (I&K)

•	Industrins referensgrupp för
informationsservice (IRIS)

•	Nämnden för Utbildning

•	Knowledge Management
• Livsmedelsgruppen
•	Skogsindustrigruppen



Lokalavdelningar
• För Mellansverige
• För Norrland
• För Stockholm
• För Sydsverige
• För Västra Sverige

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen för SFIS Service AB, 556564-5420, får härmed
avge följande årsredovisning.
Information om verksamheten			

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Svensk förening för
informationsspecialister. Bolaget har bedrivit kurs- och
konferensverksamhet inom biblioteks- och informationsområdet, företrädesvis avseende vidareutbildning för
medlemmar i Svensk förening för informationsspecialister, samt bedrivit publiceringsverksamhet.
				
2006

Flerårsjämförelse

2005

2004

Omsättning
993 048	1 220 720	1 507 758
Resultat efter finansiella poster
-114 223	
-71 621	
-29 265
Balansomslutning	361 122
467 003	
643 606
Soliditet i %
65	
75	
65
Förslag till behandling av förlusten
Årsstämman har att behandla följande förlust:
Balanserat resultat		
Årets resultat		

-50 864
-114 223

		

-165 087		

Styrelsen
föreslår att:
			
Förlusten behandlas så att: 		
- i ny räkning överförs		
-165 087
		

-165 087		

					

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.							
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Ekonomisk redovisning

Revisionsberättelse

SFIS Service AB Föreningen

Resultaträkning

06-12-31

SFIS Service AB

Föreningen

05-12-31

06-12-31

06-12-31

Verksamhetens intäkter				
Kursverksamheten
424 965	
0
621 900
0
Medlemsavgifter
0 435 960
0
446 360
Mötesverksamheten	390 323	
0	390 560
0
InfoTrend	173 557
0
203 574
0
Intäkt för stipendium
0	15 000
0	15 000
Övriga intäkter
4 203	
0
4 686
25 005
Erhållna anslag				
(Näringsdepartementet)
0	578 000
0	573 000
993 048 1 028 960
1 220 720 1 059 365
				
Verksamhetens kostnader				
Allmänna kostnader *
-569 239 -1 121 835	
-609 818 -1 124 974
Lokalavdelningarna
0
-21 800
0
-54 400
Stipendier
0
-15 000
0
-15 000
-569 239 -1 158 635
-609 818 -1 194 374
				
Kursverksamheten
-81 236
0
-231 278
0
Mötesverksamheten
-254 838
0
-232 777
0
InfoTrend
-202 158
0
-218 690
0
-538 232
0
-682 745
0
				
Resultat före finansiella				
intäkter och kostnader
-114 423 -129 675
-71 843
-135 009
				
Finansiella intäkter				
och kostnader		
		
Ränteintäkter
200	14 806
224	32 873
Finansiella kostnader
0
0
-2
0
Nedskrivn av aktier i dotterbolag
0 -115 000
0
-50 000
Resultat efter finansiella poster
-114 223 -229 869
-71 621
				
Skatt
0
0
0

-152 136

Verksamhetens resultat

-152 136

-114 223

-229 869

-71 621

0

				
* (Löner, arvoden, sociala kostnader, lokaler, kontorskostnader, kassa, bokföring, tryckning,
porto, 				
sammanträdeskostnader, representation och internationellt samarbete)			
				
Stockholm i april 2007				

Till årsmötet i
Svensk förening för informationsspecialister
Organisationsnummer
802002-0924

Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning i
Svensk förening för informationsspecialister för år 2006. Det är styrelsen som
har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet
av årsbokslutet. Vårt ansvar är att uttala
oss om årsbokslutet och förvaltningen
på grundval av vår revision.
	Revisionen har utförts i enlighet
med god revisionssed i Sverige. Det
innebär att vi planerat och genomfört
revisionen för att med hög men inte
absolut säkerhet försäkra oss om att
årsbokslutet inte innehåller väsentliga
felaktigheter. En revision innefattar
att granska ett urval av underlagen
för belopp och annan information i
räkenskapshandlingarna. I en revision
ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av
dem samt att bedöma de betydelsefylla
uppskattningar som styrelsen gjort när
den upprättat årsbokslutet samt att
utvärdera den samlade informationen
i årsbokslutet. Som underlag för vårt
uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i föreningen för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot är
ersättningsskyldig mot föreningen. Vi
har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid
med bokföringslagen eller föreningens
stadgar. Vi anser att vår revision ger oss
rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsbokslutet ger en rättvisande bild
av föreningens resultat och ställning
i enlighet med god redovisningssed i
Sverige.
	Styrelsens ledamöter har enligt vår
uppfattning inte handlat i strid med
föreningens stadgar. Vi tillstyrker att
årsmötet beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm i april 2007

Lena Gimle
Auktoriserad
revisor
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Rolf-Allan Norrmosse

Ekonomisk redovisning

Balansräkning

Revisionsberättelse

SFIS Service AB

Föreningen

SFIS Service AB

Föreningen

06-12-31

06-12-31

05-12-31

05-12-31

Tillgångar 				
Anläggningstillgångar				
Aktier i dotterbolag
Not 1	
0
235 000
0	350 000
Obligationer
Not 2
0
940 000
0
940 000
0	1 175 000
0	1 290 000
Omsättningstillgångar				
Kundfordringar	129 020
0
25 539
0
Inventarier	10 325	
0
22 325	
0
Övriga fordringar
29 706
62 114	159 060	51 900
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter	1 364	1 128
600	1 200
	170 415	
63 242
207 524	53 100
				
Kassa och bank	190 708
227 522
259 479
429 645
				
Summa tillgångar
361 123 1 465 764
467 003 1 772 745
				
				
Skulder och eget kapital				
Eget kapital				
Aktiekapital
400 000
0
400 000
0
Reservfond
0
0
8 100
0
Balanserat resultat
-50 864	1 435 825	12 657	1 587 962
Årets resultat
-114 223	 -229 869
-71 621	
-152 136
234 913	1 205 956	349 136	1 435 826
				
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder
74 394	30 105	
68 340	31 952
Upplupna kostnader och 				
förutbetalda intäkter
29 636
204 466
29 916	158 265
Övriga skulder
22 180
25 237	19 611	146 702
	126 210
259 808	117 867	336 919
				
Summa skulder och
eget kapital
361 123 1 465 764
467 003 1 772 745
				
				
				
Not 1. Aktier i dotterbolag: Ingående balans är 350 000 kr. Nedskrivning 115 000 kr.
Bokfört värde är 235 000 kr
				
Not 2. Stadshypotek OBL 2224, 2007-09-03 – 2,5% samt OBL 5524, 2010-09-01.
Anskaffningsvärde 940 000 kr, nominellt belopp 943 115 kr. Marknadsvärde 943 848 kr.

Till årsstämman i SFIS Service AB
Organisationsnummer
556564-5420

Jag har granskat årsredovisningen och
bokföringen samt styrelsens förvaltning
i SFIS Service AB för räkenskapsåret
2006. Det är styrelsen som har ansvaret
för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen
tillämpas vid upprättande av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om
årsredovisningen och förvaltningen på
grundval av min revision.
	Revisionen har utförts i enlighet
med god revisionssed i Sverige. Det
innebär att jag planerat och genomfört
revisionen för att med hög men inte
absolut säkerhet försäkra mig om att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar
att granska ett urval av underlagen
för belopp och annan information i
räkenskapshandlingarna. I en revision
ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av
dem samt att bedöma de betydelsefulla
uppskattningar som styrelsen gjort när
den upprättat årsredovisningen samt
att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag
för mitt uttalande om ansvarsfrihet har
jag granskat väsentliga beslut, åtgärder
och förhållanden i bolaget för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot
är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag
har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i
strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag
anser att min revision ger rimlig grund
för uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats
i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en rättvisande bild av bolagets
resultat och ställning i enlighet med
god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker att årsstämman
fastställer resultaträkningen och balansräkningen, behandlar förlusten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och
beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stockholm i april 2007
Lena Gimle
Auktoriserad revisor
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Från styrelsen

Frågor om informationsförsörjning och informationshantering
blir allt viktigare för företags och organisationers framgång och
affärsmöjligheter. Internet ger otroliga möjligheter att finna information inom praktiskt taget alla områden. Samtidigt innebär
Internet att tiden att hantera informationen ökar. För några år
sedan nämndes att hitta information som en källa till konkurrensförsprång, idag står hanteringen i fokus. Internet ställer också
nya krav på att säkerställa kvalitet och säkerhet.
I företag och organisationer saknas ofta kunskap om hur informationsresurser bäst ska hanteras och kvalitetssäkras. Informationssökning, utvärdering och hantering är alltför ofta baserat
på individuella anställdas initiativ snarare än medvetna processer
och rutiner. Det finns också en övertro på att tekniken ska lösa
dessa problem, men informationsteknik måste gå hand i hand
med informationskompetens för att ge lönsamma investeringar
i IT.
Informationskompetens är idag en generisk kompetens som
krävs i de flesta sammanhang. Universitet och högskolor utbildar
allt fler studenter och lärare i informationskompetens i enlighet
med Bolognaprocessen. Informationspecialister och bibliotekarier
vid universitetsbiblioteken har här en nyckelroll. Informationskompetenta studenter blir informationskompetenta medarbetare
i företag och organisationer. I en undersökning som Svenskt Näringsliv lät genomföra definierar företagen sitt kompetensbehov
framöver och bland de kompetenser som nämndes fanns även
informationshantering.
Frågor rörande kvalitet och säkerhet, god avkastning på investeringar i informationshanteringssystem, t ex intranät, och
informationskompetens ställer dagens företag och organisationer
inför nya utmaningar. SFIS medlemmar arbetar med dessa utmaningar. De har i dessa frågor en nyckelroll på sin arbetsplats, inte
bara genom att själv driva och arbeta med dem utan också genom
att utveckla hela organisationens informationskompetens.
Med kompetensutveckling, omvärldsbevakning och nätverkande ökar informationsspecialistens möjligheter att förse sin
organisation eller företag med tidig kvalitetssäkrad information
som behövs för att fatta välunderbyggda beslut. Det är vår förhoppning och ambition att Svensk förening för informationsspecialister ska utveckla och stärka medlemmarnas kompetens och
professionens ställning på arbetsmarknaden och i samhället.
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